
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 
   

 
Denomina de Rua “José Maria 

Barcellos” via projetada situada no 
bairro Barra do Jucu, neste 
Município, e dá outras 

providências. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
legal de suas atribuições, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica denominada de Rua “José Maria Barcellos” a via projetada que 
iniciada ao final da Rua Toulouse-Lautrec, seguindo, em traçado sinuoso, até o 

Canal do Congo, no bairro Barra do Jucu, neste Município. 
 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 
4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação 
estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as 

providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade 
representativa dos moradores do bairro Barra do Jucu, e, ainda, à Empresa 

Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, 
energia elétrica e telecomunicações.  
 

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento municipal.  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha, ES, 03 de janeiro de 2020. 
 

 
 

 
 
OSVALDO MATURANO 

Vereador  
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
J U S T I F I C A T I V A 

  
  

 
Senhor Vereador Presidente,   
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores:  

  
 

 
 
Esta iniciativa tem por objetivo fazer com que seja denominada oficialmente 

como Rua José Maria Barcellos, a via projetada que situada entre o final da Rua 
Toulouse-Lautrec [“Toulo de Lautrec” segundo os Correios] e o Canal do Congo, 

levava ao “Campo do Independente”, no bairro e balneário da Barra do Jucu, e 
atende ao pleito dos moradores que assinaram o abaixo-assinado feito anexo. 
 

A denominação oficial viabilizará a atribuição de Código de Endereçamento Postal 
específico pelos Correios, favorecendo os moradores do logradouro a precisão             

necessária para a recepção em domicílio de mensagens e encomendas, assim 
como na formalização de cadastros, na realização de negócios, e na obtenção de 
prestação de serviços públicos e privados relevantes.  

 
E, ainda, prestará justa homenagem a pessoa de antigo morador da Comunidade 

de Barra do Jucu nas décadas de 40 e 50, quando aquele bairro era sede de um 
distrito eminentemente rural e base de pesca artesanal, que era ligado a sede de 
Vila Velha por uma única e estreita ponte de madeira [a Ponte “da Madalena”], 

assim como o lugar de início da estrada de terra a se percorrer para alcançar                 
o então distante balneário de Ponta da Fruta. 

 
Nesse contexto, José Maria Barcellos, proprietário de um caminhão, levava 
semanalmente itens da produção da zona rural do Município para o atual Centro 

de Vila Velha, e, assim, contribuiu para o desenvolvimento daquela Comunidade 
e daquela Região.  

 
Contamos, assim como os dignos moradores da Comunidade da Barra do Jucú 

com o importante apoio de Vossas Excelências para a aprovação desta iniciativa. 
 
Vila Velha, ES, 03 de janeiro de 2020. 

  
  

 
 
 

OSVALDO MATURANO 
Vereador  


